أول مديرومؤسس لجامعة وهران

البروفسورحسن لزرق ،ولد بمدينة الحروش ،التابعة حاليا لوالية سكيكدة سنة  ،1922أين تلقى تعليمه بها ،حيث تحصل على
شهادة البكالوريا في الفلسفة سنة  1945وتوجه إلى العاصمة لدراسة الطب لعام واحد فقط ثم غادر إلى جامعة كونبوليي
بفرنسا التي تخرج منها طبيبا مختصا في جراحة العيون سنة  ،1954لم يتوان عن العودة إلى الوطن وااللتحاق بصفوف جيش
التحرير الوطني ،حيث قدم خدماته الطبية للمجاهدين إبان الثورة وواصل عالج املرض ى الجزائريين بعد االستقالل .كان
البروفسورفي الفترة ما بين  1956إلى غاية االستقالل من أبرزالطباء املعالجين للمجاهدين الجزائريين في مستشفى "الفالقة".
بعد االستقالل كان البروفسور من كلفه الرئيس الراحل هواري بومدين –رحمه هللا -باإلشراف على فتح مؤسسات جامعية
بوهران والغرب الجزائري ،وفعال كانت البداية بجامعة السانيا  20ديسمبر  1967ليكون أول مؤسس ومدير لها ،والتي كانت
عبارة عن ثكنة عسكرية للمستعمرإذ حولها البروفسور إلى جامعة ال يزال يتخرج منها آالف الطلبة إلى غاية يومنا هذا.
لحد اليوم ال تزال عيادة طب العيون بوهران والتي كانت من بين أولى العيادات املتخصصة في طب العيون في الجزائر تحمل
اسم البروفسورلزرق.
كرم البروفسور بعدة أوسمة نظيرا لعماله الجليلة على غرار وسام الشمس املشرقة الذي يعد أعلى وسام تمنحه الحكومة
اليابانية ملساهمته في تعميق العالقات بين الجزائرواليابان سنة 2014ـ وتم تكريمه أيضا يوم  20سبتمبر 2017خالل احتفاالت
الذكرى  50لتأسيس أول جامعة جزائرية جامعة وهران من طرف مدير جامعة وهران  1السابق ووزير التعليم العالي والبحث
العلمي الحالي البروفسوربن زيان عبد الباقي.
توفي -رحمه هللا -يوم الخميس  07أكتوبر2021عن عمريناهز 100سنة ،ودفن بمقبرة عين البيضاء بوهران.

جامعة وهران  1أحمد بن بلة
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ملحة تاريخية عن جامعة وهران  1أحمد بن بلة

هي جامعة جزائرية تقع في والية وهران .قديما كانت تحمل اسم جامعة وهران السانية ،والتي

تأسست في نوفمبر 1961كملحقة للتعليم الجامعي وألحقت بجامعة الجزائر في  13أبريل  ،1965وفي  20ديسمبر  1967أصبحت جامعة
وهران السانية أول جامعة في الجزائراملستقلة كانت جامعة وهران من أهم وأكبرالجامعات الجزائرية ،حيث تخرج سنويا آالف الطالب
في جميع التخصصات :العلوم التقنية ،الصحة ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،التسييرواالقتصاد ،القانون ،الدب ،اللغات والفنون.
وبمناسبة الذكرى الستين الندالع حرب التحرير الوطنية ( )2014-1954تم تقسيم جامعة وهران إلى هيكلين هما :جامعة وهران - 1
أحمد بن بلة (جامعة السانية) جامعة وهران  - 2محمد بن أحمد (القطب الجامعي بلقايد).

تضم جامعة وهران  1خمس كليات ومعهدين وهم
كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية ومعهد العلوم والتقنيات التطبيقية املتواجدين
في مجمع الستاذ :طالب مراد سليم
كلية الطب بجواراملستشفى الجامعي وهران  1نوفمبر
كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية (فرع العلوم اإلسالمية) وكلية علوم
الطبيعة والحياة وكلية اآلداب والفنون ومعهد الترجمة يتمركزون بالقطب
الجامعي بلقايد.
كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية (فرع العلوم اإلنسانية) بايسطو.
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مديرجامعة وهران  1أحمد بن بلة
زاول دراسته بثانوية لطفي بوهران أين تحصل على شهادة البكالوريا سنة  1981تخصص
رياضيات ،بعدها تابع دراسته الكاديمية ليحصل على شهادة دراسات عليا تخصص
كيمياء بجامعة وهران عام  ،1985حاز على شهادة الدكتوراه  PHDسنة  1991بجامعة
وهران ،ودكتوراه بالكاديمية البلغارية للعلوم ،ترأس منصب نائب عميد مكلف بالتخطيط
بجامعة مستغانم ما بين  1993إلى غاية  2002بعدها عميد كلية العلوم وعلوم املهندسين
بجامعة وهران في الفترة  2009-2002بعدها نائب املدير املكلف بالدراسات ما بعد التدرج
والبحث العلمي من  2009إلى غاية  2010وذلك بجامعة مستغانم بعدها مديرا ما بين
 2021-2013و حاليا هو مديرلجامعة وهران  1أحمد بن بلة من  2021إلى غاية يومنا هذا،

كلمة البروفسورللطلبة

كان مدير مخبر بحث بنية املادة وتطبيقاتها بجامعة مستغانم منذ  2007الى غاية ،2013
وهو مؤطرطلبة دكتوراه وماجستير ،لديه  30مقاال علميا نشرفي مجاالت علمية دولية.

الجامعة فضاء للتعارف من خالل االحتكاك بمختلف الطياف والذهنيات داخل الحرم الجامعي .الجامعة وسط حيوي لتفجير
طاقات علمية إنتاجية تساهم في اقتصاد البالد وتنويع في مختلف املناهج العلمية.
نحن نشجع الطاقات والكفاءات من خالل اختالف اآلراء وخلق جو الحوار البناء مع الشركاء االجتماعيين املساهمين في بناء أسرة
جامعية كوسط حيوي خدمة للبالد والعباد.
نحن نقدم ما علينا من أجل رؤية مستقبلية للرقمنة ومسايرة العوملة واملساهمة في سياسة الدولة والحكم الراشد .اليوم طالب
وغدا موظف ومستقبال إطارا متشبعا بروح الوطنية مبادئها قيم وأسس بيان  01نوفمبر.1954

املديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية جامعة وهران 1
الفرعيةبلة
أحمد بن
لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية هيئة تابعة لألمانة العامة لجامعة وهران 1أحمد بن بلة وهي حلقة وصل
املديرية
بين اإلدارة والطالب كما أنها الجسرالذي يعبره الطالب ليصبح مواطنا مثقفا ،ملتزما ومسؤوال.
نظرا ليقينها وإدراكها التام أن النشاط الثقافي ،العلمي والرياض ي يساهم في تكوين شخصية الطالب من أجل جيل واع ومثقف
يمض ي بالجزائر إلى المام ،تجند املديرية فريقها في كل املناسبات والتظاهرات لتنفيذ برنامجها املعد لها مسبقا بشقيه ،النشاط
الثقافي واالجتماعي والعلمي والنشاط الترفيهي والرياض ي.
ما يجدربنا ذكره أن الهدف الرئيس ي واحد أال وهو جامعة عصرية في الطليعة على املستوى العاملي وبالتالي مجتمع راق منفتح على
العالم.
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تحت وصاية مديرية الجامعة وتحت إشراف المانة العامة للجامعة
املديرالفرعي للنشاطات العلمية ،الثقافية والرياضية السيد :بومعزة نورالدين
نضع تحت تصرف جميع الطلبة كل الوسائل إلمكانية تفجيرطاقاتهم اإلبداعيةـ الفكرية من أجل
وسط طالبي متشبع بالقيم الوطنية واملقومات من خالل التظاهرات ذات البعد التاريخي ،ابتكارية
من أجل خلق جو علمي أكاديمي للمساهمة في البحث العلمي ،ثقافية ورياضية من أجل تفعيل
املمارسة الرياضية في الوسط الجامعي ومن أجل تبليغ رسالة الطالب الذي يساهم في اإلنتاج
الوطني وتحضيره للحياة املهنية.

ماذا نعني بتنسيقية املؤسسات الجامعية؟
"أنشأت من طرف املدراء الفرعيون لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية
للجامعات الثالث بالتنسيق مع رؤساء مصالح النشطة للمدارس العليا
والوطنية والخدمات الجامعية ،لغرض تكثيف النشطة والتعاون بالوسائل
املتاحة لتهيئة وسط طالبي فعال ونشيط للمدينة الجامعية وهران ،ويشمل
املشاركة في مختلف التظاهرات العلمية ،الثقافية والرياضية محليا ووطنيا
وتطبيق برنامج مديرية الحياة الطالبية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي"
هي طالبة سنة أولى ليسانس بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية جامعة وهران  1أحمد بن بلة
فرع العلوم اإلنسانية ورئيسة سابقة لنادي  ،CREATIVE GENERATION CLUBمن ال يعرفها وال يحبها فهي
تلك الفتاة الطموحة الخلوقة ذات الشخصية القوية والرأي السديد والقلب الواسع ،تولت رئاسة
النادي كتجربة أولى فقادته بشكل جيد رغم الصعوبات التي واجهتها إال أنها استطاعت في مدة وجيزة
لم تتعد ثالثة أشهر حققت أكثر من عشر ة نشاطات فبلورت بذلك أفكارها و أفكار فريقها ،من بينها
نشاط شهر التراث وعادات وتقاليد عيد الفطر الذي لفت النظار ولقي استحسانا وصدى ناجح من
طرف الطلبة والساتذة وحتى العمال ،ومن ميزاته ذلك الزي التقليدي الجزائري املتنوع ،حيث برزت
صانعة الحدث بالجبة القبائلية لتعرف بها قائلة "هو فستان أمازيغي عريق يمتد تاريخه إلى الحضارة
المازيغية يسمى "ثاقندورت نلقبايل" من خصائصه مجموعة من الرموز والشكال التي تعبر عن
أحاسيس املرأة كالغضب واالكتئاب والفرح وحتى المل ويرتدى معه الفوطة أو ما تسمى "أمنديل" كما
ال ننس ى فهي رياضية تمارس كال من رياضة الجيدو واملصارعة إغريق-رومانية مع النادي الهاوي
 C.A.S.A.S.C.A.Oوقامت باستعراض  Les katasفي جامعة العلوم والتكنولوجيا ايسطو
وهران ،ثمنياتنا لها بالتوفيق في مسارها الرياض ي وتشريف الراية الوطنية في املنافسات القادمة.
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لجامعة وهران 1

تم إنشاء كلية الطب في وهران عام  1967بموجب المررقم  278-67املؤرخ  29ديسمبر1967
حيث تم إنشاء مركزاملستشفى الجامعي كجامعة.
ً
أدى إصالح التعليم الجامعي في عام  1971إلى ميالد  11معهدا ،بما في ذلك معهد العلوم
الطبية في وهران ( )ISMوبعد ثالثة عشر ً
عاما ( .)1984نظرا لخصوصية الدراسات الطبية،
صدر املرسوم رقم  216-84في  18آب  1984إلنشاء املعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم
الطبية بوهران ( )INESSMويشرف على ملحقين في تلمسان وسيدي بلعباس.

عميدة كلية الطب بروفسور :بن رحال فوزية تخصص :جراحة تجميلية
وهو القانون الجديد لعام  1998الذي سيسمح بإنشاء كلية طب
بوهران بموجب املرسوم رقم  98.253الصادر في  17أغسطس 1998
والذي يظل ساري املفعول حتى يومنا هذا.
تحتل كلية الطب بوهران املرتبة الثانية من بين  14كلية للطب في
الجزائر ،وهي واحدة من خمس كليات جامعة وهران  1أحمد بن بلة.
تمتلك كلية الطب في وهران املجاورة  CHU Oranوقسم الصيدلة،
قسم الطب وقسم طب السنان .يعتمد تنظيم التدريب العملي الخاص
به لتعزيز رعاية املرض ى والتعليم والبحث على الهياكل الرئيسية
للمستشفى والجامعة بما في ذلك  CHU OranوOran EHU
و HMRUOومختلف  EHSبمدينة وهران.
من خالل أقسامها الثالثة للطب والصيدلة وطب السنان ،تقدم كلية الطب في وهران التدريس الكاديمي واملمارسة السريرية
ً
في محيط املستشفى ،ويقدم من ناحية تدريبا للخريجين للحصول على دبلوم دكتور في الطب والصيدلة وطب السنان ومن
ً
ناحية أخرى تدريب بعد التخرج للحصول على دبلوم الدراسات املتخصصة في أكثر من  45تخصصا في الطب 15 ،في الصيدلة
و 05في طب السنان.
تتمتع كلية الطب في وهران هي ً
أيضا بمكتبة متاحة للطالب ،وتحتوي على عدة آالف من الكتب ،وحياة طالبية مفعمة بالحيوية،
مع خمس نوادي تنشط بصفة احتر افية طيلة املوسم الجامعي.
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طلبة جامعة وهران  1يشاركون في تظاهرات
املش ي بجبال طفراوي وواد منطقة طفراوي منطقة سياحية
بامتياز بفعل عوامل الطبيعة ،حيث تم استقبالهم من طرف
سكان املنطقة واستضافتهم بوليمة الكسكس ي بمناسبة
االحتفال بأول نوفمبر.2021

املش ي في الجبال بالحظيرة الوطنية املداد بمدينة تسمسيلت فبراير
 2022ضمن برنامج مديرية الحياة الطالبية لوزارة التعليم العالي
والبحث العلمي

9
املش ي في الجبال بمدينة تيزي وزو شهرمارس
 2022لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تنظيم بطوالت في مختلف الرياضات الفردية والجماعية بمشاركة
حوالي  576رياض ي وهو عدد ال بأس به مقارنة بمؤسسات جامعية
أخرى بوهران وتم خاللها تتويج عدد من الطلبة بامليداليات الذهبية
وتأهلهم للمشاركة في مختلف التظاهرات الرياضية الجهوية والوطنية
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فريق كرة اليد إناث لجامعة وهران  1تمكن
من التأهل للدور الثاني بعد فوزه ببطولة وهران
الجامعية ليلتقي بالواليات الخرى في الدور
الجهوي فيفوز على جامعة تلمسان ثم جامعة
سيدي بلعباس ومديرية الخدمات الجامعية
تيارت.
لإلشارة فإن فريق جامعة وهران  1لكرة اليد إناث
يتنافس في البطولة الوطنية للقسم الثاني وهو في
مرحلة نمو ونضج تكتيكي تحت إشراف الكوتش
عبد اللطيف رحمون المين العام لرابطة كرة
اليد بوهران
مدير جامعة وهران  1يعطي إشارة افتتاح
الوملبياد الجامعي للرياضات القتالية بوهران من
 20الى  27مارس  ،2022فقد تألق طلبتنا خالل
هذه التظاهرة لتتأهل الطالبة مقدمي ابتسام
للبطولة الجامعية الدولية بتركيا خالل صيف
 2022بعد فوزها كبطلة للجزائر في تخصص
التايكواندو
الطالبة مقدمي ابتسام املتوجة بامليدالية الذهبية بطلة الجزائرفي
تخصص التايكواندو السنة الولى فنون من كلية اآلداب والفنون
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ترويجا للعاب البحر البيض املتوسط في طبعته 19
بوهران قامت املديرية الفرعية للنشاطات الثقافية،
العلمية والرياضة بمعية تنسيقية املؤسسات الجامعية
بوهران تنظيم ألعاب ترفيهية للطلبة والكرة الحديدية
وكذا دورة في كرة القدم إناث من أجل تطوير كرة القدم
النسوية أين شاركن طالبات جامعة وهران  1مع طالبات
جامعة وهران  2ضمن فريق واحد في بطولة وهران تحت تأطير لجنة اللعاب البحر البيض املتوسط وقد استفدن الطالبات من
تكوين نوعي في هذه الرياضة وشجعن للمزيد في املستقبل.

طلبة جامعة وهران 1
يشاركون في البطولة الوطنية
الجامعية للعاب القوى
بجامعة بومرداس من  10الى
 12مارس  2022واحتفالهم
باملرتبة السابعة وطنيا.
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االحتفاء بالذكرى  67الندالع الثورة التحررية
املجيدة  2021-1954حيث كانت البداية برفع الراية
الوطنية مع النشيد الوطني ،قيام بعض النوادي
بمعارض يوضح املجموعة  22الذين اجتمعوا بحي
املدنية و اتفقوا على ميالد جبهة وجيش التحرير
الوطني ،والقادة الستة الذين وضعوا اللمسات
الخيرة لثورة اهتز لها العالم بعد أن دوت كل مناطق
الجزائر ذات ليلية موعودة ،ليلة انحنى لها الزمن
لتقول ال نعرف لالستقالل بديال.
كما تم تخليد تظاهرة مجازر  8ماي من خالل استعراض
طالبي يدونه التاريخ يتمثل في املظاهرات التي قام بها
الشعب الجزائري إبان الثورة التحريرية املجيدة وكيف كان
الرد من طرف االستعمار الفرنس ي آنذاك مع إبراز اللباس
الذي كان يرتديه الشعب املنتفض.

من بين االحتفاالت التي تبنتها املديرية الفرعية
االحتفال بالسنة المازيغية  ،2971وكانت بمشاركة
مجموعة من النوادي التي هدفت إلى التعريف بالهوية
المازيغية من خالل الطبوع الجزائرية املختلفة من
غربيها إلى شرقها ومن جنوبها إلى شمالها متمثلة في
عادات وتقاليد االحتفال بيناير.
اليوم العاملي للمرأة الذي نظم على شرف طالبات
وموظفات الجامعة من خالل مسابقة ثقافية فكرية
تألقت فيها الطالبات بالفوز على املوظفات ،وتم خالل
الحفل تقديم عروض للصور الفنية و أبيات شعرية مع
عرض مونولوج باملناسبة من طرف مواهب طالبية
تألقت فأبدعت
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مسابقة قارئ وهران لتجويد القرآن أقيمت تحت إشراف
تنسيقية املؤسسات للمدينة الجامعية وهران ،أجريت على
مدى أسبوعين عبر عدة برايمات ،وقد أشرف على عملية
التقييم أساتذة ومشايخ من الجامعات الجزائرية تحت إشراف
أساتذة كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية لجامعة
وهران  1مستخدمين املقاييس الدولية في التنقيط ،ويعتبر
رئيس اللجنة العلمية املقيمة للمسابقة الستاذ الدكتور بدر
الدين عماري من املخططين للمسابقة بمعية طالبات نادي إقرأ
لجامعة وهران  1وكذلك مجهودات املكلفين بالنشطة
ملؤسسات املدينة الجامعية وهران.

14
خالل مسابقة قارئ وهران للمدينة الجامعية وهران في ليلة
مباركة ليلة السابع والعشرين من رمضان تم االختتام في
حلة ملؤها البهجة والغبطة خاصة أمام التكريمات القيمة
والتي تمثلت ولول مرة في قطاع التعليم العالي منح 6
عمرات ومبالغ مالية وهواتف نقالة على شرف الفائزين
منهم خمس طلبة وخمس طالبات وبمشاركة قياسية
للطلبة متمثلة في حوالي  200مترشح.

15
مسابقة أحسن منشطة التي نظمتها املديرية الفرعية للنشاطات لجامعة وهران
بالتنسيق مع مصلحة النشاطات لكلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية أين كان
الفوز باملراتب الثالث الولى من حليف طالبات العلوم اإلنسانية ،كما زاد النشاط
حيوية تلك القصائد الشعرية والخواطرومعرض الصور

تم تنظيم تمرين حول اإلسعافات الولية الضرورية وكيفية التدخل إلنقاذ
الشخاص من تأطيرالهالل الحمرالجزائري بفرع العلوم اإلنسانية ايسطو

الطالبة بن كحلة خضرة تتحصل على الجائزة الولى
بعد فوزها في مسابقة أحسن تصميم إلعالن الذكرى
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16
بمناسبة اليوم العاملي للطفولة وبدعوة من مركز تكوين إطارات الشباب
والرياضة بعيون ترك بادرت املديرية الفرعية للنشاطات بتلبية الدعوة مع
مجموعة من النوادي العلمية بإقامة ورشات تثقيفية لألطفال عن كيفية
غسل الفم والسنان وتسلية الطفال عن طريق إبرازموهبة الرسم وغيرها

هو نادي حديث النشأة ويبلغ عدد منخرطيه  4000طالب

هو نادي حديث التأسيس وأول أنشطته تحضير فديو ترويجي للعاب

 %30منهم حافظين لكتاب هللا وقد برز بشكل و اقعي جيد

البحر البيض املتوسط بثمان لغات ،مستغال الحدث العاملي بوهران

من خالل برنامج رمضان املعظم قارئ وهران أين استطاع

خدمة للرياضة و إبراز املواهب الطالبية باعتبار أن  %70من أعضائه

أعضاؤه جمع تبرعات متمثلة في عمرة كاملة التكاليف لحد

يتنمون إلى لجنة املتطوعين والتكوين في ألعاب البحرالبيض املتوسط

الطلبة الناجحين في مسابقة التجويد ،كما أن أعضاؤه

وهران .2022

جلهم من كلية الطب فهم من خيرة النوادي في التواصل مع
املجتمع الجامعي وطلبة املدينة الجامعية وهران.

نادي اقرأ

نادي املستقبل املشرق BFC

17
تعتبر النوادي العلمية لكلية الطب من أنشط النوادي لجامعة وهران  1أحمد بن بلة وتفتخر جامعتنا
بهذه النوادي باعتبارها همزة وصل علمية بين الطلبة إلخراج وإظهار كفاءاتهم العلمية والتطبيقية
املكتسبة خالل الدراسة.
هو أول نادي تأسس بجامعة
وهران  1سنة  2015من طرف
طلبة كلية الطب وقد ساهم التزام
هؤالء الطلبة بسياسة التكوين
السنوية في تخرج نخب قادرة على
الذمج بين البيداغوجيا في الدراسة وتطبيقها على أرض
الو اقع من خالل املعارض املتنوعة طيلة السنة
الدراسية لفائدة طلبة املدينة الجامعية.
الثقافة هي جزء هام وضروري في حياة طالب الطب
وذلك من خالل أنشطة املوسيقى واملطالعة وفقرة
تنوين املبتكرة ،كما أن تنوع عادات وتقاليد الطلبة
الو افدين من كل الواليات إلى وهران زاد ذلك في الرصيد
الفكري للطالب ،وطاملا نادي انسان ال يزال يبتكر في
تجديد ثقافته واطالعه الدائم واحتكاكه بالعالم
الخارجي فهي سياسة هدفها تحفيز الطالب للحياة

املهنية وهذا راجع لالحتراف الكاديمي .نادي انسان
لقسم الصيدلة كلية الطب هو
نادي علمي له جودة في طرح جملة
أفكار خدمة للمجتمع الطالبي،
ولذلك يساهم أعضاء هذا لنادي
في اإلبداع الفكري الكاديمي من خالل النشطة
العلمية الثقافية وحتى الرياضية ذات البعد

التفكيري املنهجي نادي Adjuvre
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يتميز هذا النادي بالقدرة على
التأقلم مع كل الوضاع
الفكرية والعقليات الطالبية
ومزجها من أجل
كوكتيل علمي ثقافي خدمة للطالب والجامعة
والقطاع الصحي املنهي ،ويعتبر نادي ابن سينا أول
نادي علمي أنشأ مجلة علمية الكترونية أصبحت
تتطور مع تفاعل الطلبة وحتى الساتذة

االستشفائيين نادي  avicenneأو ابن سينا
يرتكز أعضاء النادي لكلية
الطب هذا على التعريف
بأنواع المراض وتشخيصها
وكيفية االبتعاد على الوبئة
وبالتالي فهو يقدم خدمة جليلة مجانية لفائدة

السرة الجامعية نادي light club
هو نادي يعتمد في أشطته على
التعريف باملصطلحات الطبية
والعلمية باللغة اإلنجليزية،
وبالتالي فهو يساهم
هو يساهم في سياسة الدولة الرامية إلى تمكين
استعمال لغة العلم والعوملة في التواصل مع
العالم الخارجي ،ضف إلى ذلك جودة النشطة
املقدمة في املعارض الطالبية خالل املناسبات
والعادات التي أعطت قالبا ثقافيا حضاريا لطالب
العلم في الطب وعالقته بالطلبة الدبيين بجامعة

وهران  1نادي MEDICUS

19
نادي اإلشراق لإلبداع والتميزيعتبرأول نادي على مستوى الكلية تأسس سنة  2019يتميزأعضاؤه
بروح العمل والتواضع واالنضباط فأنتجوا مجموعة من النشاطات مختلفة الطبوع ومثلوا الكلية في بعض
النشاطات املقامة من بينها صالون خطوة

نادي رواد املعرفة

يمس الجانب الديني أكثر في نشاطاته العلمية ،إذ باشر عمله منذ سنة 2020

بتشكيل مجموعة تلبي حاجيات طالب الشريعة فبادر ببرمجت كتلة من النشاطات كدورة تكوينية في
املكتبة الشاملة وفقه السرة و إقامة معرض كتاب ليوصل إلى يد الطالب العناوين النادرة التي يحتاجها
في مساره الكاديمي.

9
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22
نادي ابن باديس تصب أفكارنشاطاته إلى العنصرالتاريخي بصفة عامة فقد تألق في إبرازاملعلومة
التاريخية و إيصالها بطريقة مبسطة عن طريق معارض وفديوهات وال ننس ى الجانب التطوعي لعماله
كحملة تنظيف للمصلى والكلية
نادي  CBHمن الفكرة إلى النجاح تأسس سنة  2021تحت شعاراإلعالم يغطي ،التاريخ يدون واملكتبة
تخزن فهو أحد الركائز الساسية في الكلية من حيث النشاطات إذ يعطي فرصة للطلبة الكتساب
مواهبهم ،وتبادل الخبرات فيما بينهم ،فينظم جملة من النشاطات كتظاهرة عيد النصر 19مارس 1962
وتنظيم مسابقات على شرف الطلبة ودورات تكوينية في مونتاج ومثل الكلية في صالون خطوة
نادي  CCGمتميزعن غيره من النوادي من حيث السرعة في تحقيق جملة من النشاطات في وقت وجيز
متنوعة الطبوع وتنظيمه مسابقة التجويد وإحياء شهر التراث ،ومشاركته في اإلعجاز العلمي للقرآن
الكريم باملدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران.

23
نادي بيولوجيك (أ.د بوتيبة زيتوني) :هو نادي مليء بالحيوية وحب النشاط العلمي لفائدة الطلبة ومن خالل تواصله
مع نوادي علمية أخرى باملدينة الجامعية وهران طورأفكاره و إبداعه للبحث العلمي والتطورالتكنولوجي.

نادي  :Growing minsرغم نشأته املتأخرة استطاع أن يفرض نفسه بفعل تنقل
أعضائه إلى املدارس العليا والوطنية والتأثيرعلى الطلبة من أجل اإلبداع واملبادرة للعمل
أكثر في النشاط العلمي الثقافي الكتساب مهارات تتماش ى واملعلومات املكتسبة من
الدراسة على أيدي الساتذة.

24
تأسس هذا النادي في  2019بكلية العلوم الدقيقة
والتطبيقية وهو في تطور مستمر من خالل ابتكار روبوت
تعمل عن طريق التحكم وهذا املشروع في طريقه إلى
التطور بعد عرضه على الحاضنة لجامعة وهران  ،1كما
أن رئيسه السابق التحق بجامعة كندية بعد ابتكاره رفقة
طلبة الفالحة بجامعة مستغانم ملشروع الزراعة الذكية

النادي العلمي للتكوين البيداغوجي CNFP

نادي student club

 :Businessهو النادي

الوحيد ملعهد العلوم والتقنيات التطبيقية ذو مسار
دراس ي منهي وهوحديث التأسيس ،بدأت معامله تظهرمن
خالل جملة الورشات العلمية التكوينية املؤهلة للحياة
املهنية

25
الصوت الوطني للطلبة الجزائري

أنموذجا عن التنظيمات الطالبية النشيطة يظهر من

خالل الدورالفعال في خدمة املجتمع وإعطاء البعد الروحي في تماسك املجتمع الجزائري بكل أطيافه.
املكتب الوالئي السانيا في عملية إفطار الصائم عابر السبيل خالل كل سنة من إجتهاد أعضائه
وتطوعهم لخدمة البالد والعباد في الشهراملبارك من كل سنة .حوالي  200وجبة يوميا طيلة شهررمضان
املعظم ،ويعتبر التنظيم الطالبي  VNEAمن أنشط املنظمات املعتمدة بجامعة وهران  1من خالل
أنشطته الثقافية والرياضية.
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بن مدينة غرداية ولد في  31جويلية ،1995
متحصل على شهادة البكالوريا شعبة آداب
ولغات أجنبية سنة ،2015
وشهادة الليسانس عام  2020وهو اآلن في صدد نيله شهادة املاسترفي تخصص
اإلخراج املسرحي قسم الفنون تولى رئاسة نادي اإلبداع منذ عام 2019ـ فهو
مؤلف للعديد من املسرحيات املوجهة للطفل وشاعر ،منشد وكذلك منشط
للعديد من التظاهرات الوطنية .والوالئية وممثل مسرحي ومخرج ،شارك في
مسابقات وتظاهرات ونال من خاللها املرتبة الولى والئيا في مسابقة الشباب
املتميزفي الفنون الغنائية سنة  2018بوالية غرداية ،واملرتبة الثالثة في مسابقة
منشد الباهية وهران سنة  .2018واملرتبة الولى وطنيا في مسابقة التنشيط
واإلعالم الطالبي بوالية واد سوف سنة  2021وكذا املرتبة الخامسة في املسابقة الجامعية قارئ وهران سنة .2022
كلمته حول النوادي :أفضل ش يء يحبب الدراسة في الجامعة ويساهم في توسيع املدارك الشخصية هي النوادي العلمية ،لنها
تفتح مجال واسع لالستزادة في املجالين النظري والتطبيقي وفرصة كبيرة لالحتكاك بأهل االختصاص لذا أنصح زمالئي الطلبة
اإلنخراط في النوادي لتكوين شخصيتهم املتوازنة فكريا واجتماعيا وثقافيا وحتى رياضيا دون إهمال الجانب الكاديمي من
محاضرات وتطبيقات.
كيف عاش في الجامعة الجزائرية :عشت لحظات جميلة طيبة أليمة أحيانا
لكن جمالها وثمرتها في ذلك اللم الذي يجعلني أتعب لجل الحصول على
الهدف املنشود ،أستطيع أن أقول إن هذه السنوات عزيزة علي كثيرا وقد مرت
بسرعة لش يء واحد وهو أني قد تعبت لجلها.
رؤيته املستقبلية للطالب :مستقبل الطالب هو مستقبل الجزائر كيف
سيكونون ستكون الجزائر.
التحضير للحياة املهنية و أنت جامعي :و أنت جامعي حاول أن تغوص في كافة
التظاهرات والنشاطات وتشارك في بعض النوادي والجمعيات لربط العالقات
وملأل سيرتك الذاتية بشتى النشاطات ،ولو كان ما تفعله باملجان فال تستعجل
أبدا املال لنه آت ال محال ،فقط أحب ما تفعله وسترى النتيجة بأم عينك.
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هو طالب بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية جامعة وهران  1أحمد بن بلةـ السنة الولى
ماستر تخصص إعجاز علمي ،قام هذا الطالب بإنشاء املكتبة اإللكترونية الذي بدأ إنتاجها سنة
2016ـ السبب الذي جعله يصممها هو صعوبة الطلبة في إيجاد املصادر واملراجع إلنجاز البحوث
بداية أنشاها لطلبة السنة الولى فرع العلوم اإلسالمية ،بعدها بدأ في تصميم مكتبة إلكترونية
خاصة بالسنة الثالثة تخصص اللغة العربية والحضارة اإلسالمية والثالثة خاصة بالتاريخ
والحضارة اإلسالمية واآلثار والفنون اإلسالمية وكذا اللغة العربية والدراسات القر آنية وهو اآلن
يعمل على إنشاء مكتبة إلكترونية أخرى خاصة بقسم الحضارة اإلسالمية ،وتم استقباله من طرف
مدير جامعة وهران  1أحمد بن بلة أ.د بلحاكم مصطفى الذي شجعه على هذه املبادرة الرائعة
التي تيسرالوصول إلى املصادرواملراجع التي يحتاجها كل طالب خالل مشواره الدراس ي وشكره كثيرا
على املجهود الذي بدله في ذلك..

الظاهرة الرياضية التي سيطرت وال تزال تسيطر على كرة السلة الجامعية خالل التظاهرات
الرياضية التي تنظمها املديرية الفرعية لألنشطة بمعية تنسيقية املؤسسات الجامعية بوهران
االخوين :صمود محمد رضا املولود بتاريخ  1996-06-11بوهران طالب السنة الخامسة طب بجامعة
وهران  ،1صمود أنيس املولود بتاريخ  1999-12-15بوهران طالب السنة الخامسة طب االسنان
جامعة وهران .1
ابن العم :صمود محمد جمال الدين املولود بتاريخ  1998-11-17بوهران طالب السنة الخامسة طب
بجامعة وهران .1
منذ الصغر التحقوا برابطة كرة السلة بوهران وقد تطوروا من خالل املثابرة واإلجتهاد في التدريبات
وسيطروا على كرة السلة الجامعية ،بعد تكوينهم لفريق كلية الطب وحققوا ألقابا وأصبحوا مفخرة
لكلية الطب جامعة وهران  1ومن أهم هذه اللقاب حصد الفريق ما يلي:
بطولة وهران الجامعية لكرة السلة سنة  ،2021 ،2019نائب بطل وهران للبطولة الجامعية لكرة
السلة سنة  ،2022نائب بطل الجزائر للبطولة الوطنية الجامعية لكرة السلة  3x3بعين تموشنت
مارس  2022وبطل وهران للبطولة الجامعية لكرة السلة  3x3خالل تظاهرة اليوم الوطني للطالب
 19ماي .2022
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سنة أولى علوم إسالمية
صبحت عليكم بالفال الزين ،صلوا على النبي طه العدنان ،سالمي مرسول ليكم أجمعين ،وليوم رانا ضياف في وهران ،لقصيدة
االم رانا ناظمين ،راجين غيررضاها يا منان ،حملت تسعة رضعت عامين ،تقارع مولودها يزهروبيان ،يال مرضت ما تغمضلها عين،
للمرض هي دوا زينة النسوان ،ربي قض ى في طاعة الوالدين ،هذي آية مذكورة في القران ،من غيرحضنك الهربة وين ،وليمن الشكوى
ايال جاز الزمان ،شكون غيرك يما قلبوا حنين ،شكون ضحكتوا تروى العطشان ،نتي مالك أصلك ماش ي في طين ،قمرة يا حضار
زينة النسوان ،تبسيمة منك ترجعلي سنين يا لحنينة ،يا وردة في وسط الجنان ،ربي يحميك من الوقت الشين ،محال نسمح يا ممو
لعيان ،راني بعيد عليك يما حزين ،وحشك يا يما قادي نيران ،املوت قبلك رانا راجين ،من بعد االم اليتيم ينهان ،لي صبح عليك
نهارو زين ،ما عندي في الدنيا غيرك انسان ،كاين لي غرو الشيطان مسكين ،رماها في دار بين ربع حيطان ،كاين لي الح ميمتو يا
حاضرين ،خذا الراي من مخزى الشيطان ،يا خويا نوصيك ماداهم حيين ،متعصيهمش ويغرك الشيطان ،ال تعش ي في الندامة
حزين ،عاشر يماك بالبر واإلحسان ،هي روح الجنة نور العينين ،تحت رجليها جنة الرضوان ،روح لعند ميمتك في الحين ،وطلب
السماح منها يا غفالن ،دعوة االم تطيرك بال جنحين ،وفي الجنة تفتحلك البيبان ،كاين لي مسكين متهول حزين ،من فراق ميمتو
جفات لعيان ،يتمنى منها غير شوفة العين ،تعود ليه كيف يمات زمان ،نطلبلك الجنة بجاه املعين ،تتنعمي بالخير ورياح النعمان،
ونظمي نهديه لحباب الزنين ،من مسعودي ناظمه هذا البيان ،ونختم عليكم بالفال الزين ،صلوا على النبي طه العدنان.

اق ـ ـ ـ ـت ــربـ ـ ـ ـ ــت فانحنى الورد خ ـ ـ ـ ـ ــجوال
الحسن جمالك نطق االصم ذهوال
ي ـ ـ ـقـاس الجمال بك وسامة وشموال
سـ ـبـ ـ ــحان من بالزهرشمال العق ــول
ب ـ ـ ـعـ ـ ـي ــنيك س ـ ـ ـ ــرقتي لب الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقول
أم ـ ـ ـ ـ ــدك هللا س ـ ـحـ ــرا زادك ق ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوال
ان ـ ـ ـ ـ ــا عندما ابصرت وجهك لم أجـد
كال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدروجـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــك ال أراه مغ ـ ـي ـ ـ ـ ــبا
أب ـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرت في كـ ــل النـ ـ ــساء فس ــرنـ ـ ــي
ورأيـ ـ ـ ــت ل ـ ـط ـ ـ ــفك يست ـ ـ ــحيل ب ــالغ ــه
ووق ـ ـ ـ ـ ــفت في شـ ـ ـ ــدة أح ـ ــدث مع ــجبا

في مف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتنها بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثت للحسن رسوال
سبح ـان من صورك وزاد االبتسامة طوال
حسـ ـ ـ ـ ـ ـناء كالزنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق وللوضاءة أصـ ـ ـ ـ ـ ــوال
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ازداد الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهاء فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصوال
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزهربغ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورحس ـ ـ ـ ــنه انحنى ذهوال
م ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ــما نالـ ـ ــوا خصوال ما قاربوك أصوال
اال ع ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونك جـ ـ ــميـ ـ ـ ـ ــلة تشــبه القنديال
ويـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بدرفي الس ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاء أفوال
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــي الوج ــوه رسيال
ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ناط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقا معسوال
ن ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ي و أبع ـ ـ ــث في النف ـ ـ ــوس سيوال
السنة الثانية تخصص شريعة
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سنة ثانية إعالم و اتصال
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"خيرو طاكس ي" قصة نجاح طالب جامعي في إنشاء مؤسسة ناشئة
يعتبرطالب الدكتوراه خيرالدين بولفعة أحد النماذج الناجحة في عالم املقاوالتية بالجزائرمن
خالل مؤسسته الناشئة " خيروطاكس ي" وهي مؤسسة للنقل الذكي التي أنشأها عبرفكرة حولتها
حاضنة أعمال إلى مشروع اقتصادي ناجح .وعن إنشاء مؤسسة "خيرو طاكس ي".
يكشف بولفعة أن الفكرة راودته بعد تخرجه سنة  ،2017حيث الحظ وعايش صعوبة التنقل و قلة وسائل النقل بتيبازة ،
مشيرا إلى أن نجاح الفكرة ومؤسسته الناشئة أيضا ساهمت فيه حاضنة العمال  Blue green businessالتي ر افقت الفكرة،
وهنا وجه بولفعة الذي يشغل منصب مسؤول املشاريع بحاضنة العمال  ،Blue green businessنداء إلى الطلبة والشباب
من أصحاب الفكار واملشاريع املبتكرة ليتقربوا من حاضنات العمال ومكاتب الدراسات ،حيث سيجدون كل التسهيالت
وتختصر عليهم الجهد واملال والوقت وهي عوامل جد مهمة في انطالقة أي مشروع .وأوضح محدثنا أن تحويل الفكرة إلى
مشروع ناجح يمرعبرثالث خطوات على مستوى حاضنات العمال وذلك وفق برنامج متكامل حيث يتلقى حامل الفكرة تكوينا
في مختلف املجاالت التي ترتبط بمشروعه وهي مرحلة ما قبل الحضانة التي يتم فيها مر افقة الفكرة قبل تحويلها إلى مشروع
قائم وجاهزيمكن تحقيقه على أرض الو اقع ،بعدها يتم عرض املشروع على لجنة وزارة املؤسسات الناشئة ليتحصل على عالمة
مشروع مبتكرإيذانا بدخول مرحلة االحتضان حيث يتلقى صاحب املشروع املساعدة على تأسيس وتسييراملؤسسة أما املرحلة
الثالثة وهي التسريع فتأتي بعد نجاح املشروع لتوسيعه أكثر .وأكد أن عدة إجراءات ساهمت في تحسين بيئة االعمال وتزايد في
عدد املؤسسات الناشئة بشكل كبير ،وهذا بعد إنشاء لجنة ملنح العالمات و إنشاء صندوق لتمويل املؤسسات الناشئة و إنشاء
مسرعة العمال الجيريا ماد.

أحسن ابتكارللرقمنة الخاص بالقطاع الصحي خالل
السبوع العلمي الثقافي لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي لسنة  2021والذي فاز به طالبين من كلية
الطب عضويين سابقين في نادي إنسان وكرما من
طرف وزير التعليم العالي البروفسور بن زيان عبد
الباقي ،اإلبتكار هو تطبيق هاتفي تحت اسم ""espoir
يتيح بعد تحميله معرفة مكان وثمن الدوية عبر
الصيادلة ملدينة وهران.
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أقيمت الدورة الولى للعاب البحرالبيض املتوسط عام  1951في مدينة اإلسكندرية بمصر ،منذ ذلك الحين تقام كل أربع سنوات
في أحد بلدان املنطقة .سبق للجزائر أن نظمتها في عاصمتها عام  ،1975أقيمت الدورة الخيرة عام  2018في مدينة تاراغونا
اإلسبانية ،ستكون مدينة وهران الجزائرية عاصمة الرياضات املتوسطية ،ستستضيف من  25جوان ولغاية  6جويلية ،الدورة
الـ  19للعاب البحر البيض املتوسط .في سلسلة "الطريق إلى وهران  ،" 2022هذا العام ،تعني اللعاب املتوسطية ما ال يقل عن
ً
 25بلدا من البحرالبيض املتوسط ،حيث ينتظرمشاركة أكثرمن  4.000رياض ي ورياضية في هذا املوعد تقام خالله مسابقات في
ً
 24اختصاص رياض ي ،من بينها كرة القدم وألعاب القوى وركوب الدراجات واإلبحار ،وكرة القدم وتنس الطاولة أيضا ،الرائد هو
امللعب الوملبي الجديد الذي يتسع لـ  40ألف متفرج ،والذي اكتمل بناؤه في عام  .2019سيستضيف مباريات كرة القدم وألعاب
القوى ،وبالطبع حفل اإلفتتاح والختام لأللعاب .عالوة على ذلك ،يحتوي امللعب أرضية هجينة ومزيج من العشب الطبيعي
واللياف االصطناعية.

وباملناسبة فقد إلتحق حوالي  8000متطوع خدمة لهذه الطبعة جلهم طلبة جامعيون يمثلون  %80وعن طلبة جامعة وهران 1
املتطوعون في التنظيم واإلستقبال فقد بلغ معدلهم  %30من إجمالي الطلبة.
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االتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية هي هيئة رياضية تضم كل الرابطات الوالئية للرياضات الجامعية وتنسق نشاطاتها
بتنظيم منافسات على املستوى الوطني وتتكون من أعضاء منتخبين من طرف الرابطة الوالئية أما هياكلها هي الجمعية العامة
للمثلي الرابطات للمكتب التنفيذي املنتخب من طرفها أما الرابطة الوالئية للرياضة الجامعية تأسست في الثمانينات من طرف
املكلفين بالنشطة الرياضية للمعاهد والحياء الجامعية لتنشيط وتفعيل الرياضة الجامعية بوهران تحت لواء االتحادية
الجزائرية للرياضة الجامعية ،تنسق نشاطاتها بتنظيم منافسات محلية ،تتكون من أعضاء منتخبين من طرف النوادي
الرياضية التابعة للمؤسسات الجامعية ،هياكلها هي الجمعية العامة ملمثلي املؤسسات الجامعية والنوادي الرياضية ،واملكتب
التنفيذي املنتخب من طرف هذه الجمعية العامة .وقد حققت ألقابا خالل مسيرة طالبية ناجحة من خالل مشاركة الطلبة في
اللعاب الجامعية العربية اإلفريقية والعاملية ر افعين بذلك الراية الوطنية وتشريفا للجامعة الجزائرية وقدرة النخب
الجامعية كخزان للمنافسات العاملية في اللعاب الوملبية ،ألعاب البحرالبيض املتوسط وغيرها،
ومن الطلبة الجامعيين الذين تألقوا في املحافل الدولية خالل اللعاب الجامعية العاملية عبد الرحمان حماد رئيس لجنة الوملبية
الجزائرية والطالب بلبشير محمد ابن وهران الذي تحصل على امليدالية البرونزية تخصص ألعاب القوى بتايوان وامليدالية
الذهبية خالل اللعاب الجامعية بنابولي اإليطالية سنة  .2019وكذا الطالبة بلقاض ي أمينة تخصص الجيدو سنة .2017
الرابطة الوالئية للرياضة الجامعية وهران مقرها باملديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية والرياضية لجامعة وهران ،1
تشارك سنويا في  %90من التظاهرات الرياضية الوطنية محققة بذلك املرتبة الثالثة نهاية كل موسم جامعي.
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 حينما يقوم املؤمن بسجدة التالوة أي يسجد عندما يقرا القرآن يبكي إبليس لقول الرسول صلى هللا
عليه وسلم "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ،اعتزل الشيطان يبكي يقول :يا ويله ،أمر ابن آدم
بالسجود فسجد فله الجنة ،وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار".
 داء السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج النسولين (هرمون ينظم
مستوى السكر في الدم) بكمية كافية أو عندما يعجز جسم اإلنسان عن االستخدام الفعال النسلين
الذي ينتجه من أجل امتصاص الجليكوز من قبل خاليا الجسم ،الش يء الذي يجعل الجليكوز يتراكم
في الدم فيؤدي إلى زيادة تركيز نسبة السكر في الدم ،على املدى الطويل يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة
السكر في الدم إلى حدوث أضرار وخيمة في العديد في أجهزة الجسم وال سيما القلب والشرايين
والعينين والكلى والعصاب.

لغزالعدد

ما هي الكلمة التي إذا نكرتها (جعلتها نكرة) دلت على ش يء معرف ،وإذا عرفتها نكرتها؟

أربعة لم تحملهم أنثى في بطنها وهم :آدم وحواء ،ناقة صالح التي خرجت من الصخرة وكبش فداء
إسماعيل.
إن املرأة وقت الغضب قوتها تفوق أضعاف قوة الرجل ولكن من رحمة هللا جعل دموعها تسبق قوتها.
إن عقل اإلنسان يخزن أكثرمن  2مليون معلومة في الثانية الواحدة رغم أن وزنه ال يزيد عن  2كيلو غرام
وهو يحمل حوالي  150مليارخلية.
لحاسة التذوق ثالث طبقات فوق اللسان أحداهما تعرف الطعم املالح والخرى الحلو والثالثة طعم
أشياء الحارة.
الكبد يتجدد كل  6أسابيع والكلى تتجدد كل  8أسابيع والجلد يتغير كل شهر ونصف والعمود الفقري
كل  6شهور.
أول من خط بالقلم وجاهد في سبيل هللا هو سيدنا إدريس عليه السالم وكعب بن لؤي هو من سمى
الجمعة بالجمعة.
التمساح يبكي عندما يفرح والسد يخاف من صوت الديك والحصان يموت إذا قطع ذيله أما الزر افة
فهي تنام في اليوم  9دقائق فقط على  3مراحل ،والذئب ال يخش ى الجن بل الجن يخشاه.
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ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـات املـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـاطـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـة

أفقيا:
 1أكبر دولة من حيث املساحة ،مدينة وميناء فلسطيني محتل 2
يتمايل في مشيته ،عكس إدبار  3ضروري أو أساس ي (م) ،مخلص أو
صدوق  4في البيضة (م) ،قطرأومصر ،حرف جر 5 ،منصف ،أحرف
متشابهة ،ال يصل أو يهجر ،ينغلق  7وقف بعد قعود ،عكس دنا (م)
 8عمله أسيوية ،لم يكتم ،ضوء  9واد بجهنم ،عكس سيد 10
حصينة ،عاصمة اململكة الهاشمية الردنية.
عموديا:
 1مطربة جزائرية متألقة  2عكس أمام ،شريعة أو ناموس  3حول أو
عام ،سبح ،متشابهان  4عكس ميت(م) ،الذ(م) ،صناديق(م)  5مخ
العبادة وهو طلب الش يء أو المرمن هللا –عزوجل -والتوسل إليه في
ذلك  6رجاء ،غزوة إسالمية  7يكبل ،ثلثا "عين" ،نصف (بعيد)  8ولد،
اضطراب البحر(م) ،أجل  9حرف موسيقي ،عاصمة دولة نووية 10
عائلة ملكية حاكمة بالخليج العربي ،حيوان مفترس (ن) (م).
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الشطرنج هي لعبة يلعبها شخصان على رقعة الشطرنج بستة عشر
قطعة لكل العب ،هناك البعض منها متكرر مرتين مثل الحصان
والطابية والفيل وهناك قطع منفردة مثل امللك أو الشاه والوزير
ويقف في املقدمة  8من الجنود والفكرة التي تقوم عليها اللعبة هي
إسقاط امللك ،وهي تدور فوق قطعة مكونة من أربعة وستين مربع
متساوين في الحجم متباينين في اللون ،فالجزء الول من املربعات
يكون بلون مختلف عن اللون اآلخر ،وفي معظم الحوال يكون لون
املربعات متباينا بين السود والبيض.
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التعريف :سورة من سورالقران الكريم
النفال ،النعام ،اإلسراء ،إبراهيم ،العراف ،آل عمران ،النبياء،
الحزاب ،العلى ،الحقاف ،اإلنسان ،اإلفطار ،اإلخالص ،هود ،الكهف،
يوسف ،مريم ،يونس ،طه
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جامعة وهران  1تشارك في احتفالية عيد الطالب  19ماي  2022رفقة تنسيقية املؤسسات الجامعية وهران باملدرسة العليا
لالقتصاد بحضورالمين العام والسلطات املدنية والعسكرية لوهران

جامعة وهران  1تستضيف املجاهد الطالب صم منورأحد صانعي مجد الحركة الطالبية ومؤسس عضو لالتحاد العام للطلبة
املسلمين الجزائريين خالل ندوة تاريخية احياء لعيد الطالب  19ماي 2022-1956

ولد الرئيس احمد بن بلة يوم  25ديسمبر  1916بمدينة مغنية ،وأصل تعليمه الثانوي



بمدينة تلمسان وقد أدى الخدمة العسكرية سنة  ،1937تأثر بأحداث  8مايو ،1945
فالنظم إلى الحركة الوطنية باشتراكه في حزب الشعب الجزائري وحركات انتصارالحريات
الديمقراطية حيث انتخب سنة  1947مستشارا لبلدية مغنية .يصبح بعدها مسؤوال عن
املنطقة الخاصة حيث يشارك في عملية مهاجمة مكتب بريد وهران عام  1949بمعية
السيدين حسين آيت أحمد ورابح بطاط .ألقي عليه القبض سنة  1950بالعاصمة وحكم
عليه بعد سنتين بسبع سنوات سجن .هرب من السجن سنة  1952ليلتحق في القاهرة بآيت
احمد ومحمد خيذرحيث يكون فيما يعد الوفد الخارجي لجبهة التحريرالوطني .قبض عليه
مرة أخرى سنة  1956خالل عملية القرصنة الجوية التي نفذها الطيران العسكري الفرنس ي
ضد الطائرة التي كانت تنقله من املغرب إلى تونس رفقة أربع قادة آخرين لجبهة التحرير
الوطني (بوضياف ،بطاك ،آيت احمد ،لشرف) أطلق سراحه سنة  1962حيث شارك في
مؤتمرطرابلس الذي تمخض عنه خالف بينه وبين الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية.
في  15سبتمبر  1963لينتخب أول رئيس للجمهورية الجزائرية .في  19جوان  1965عزل من
طرف مجلس الثورة ،ظل معتقال إلى غاية  ،1980وبعد إطالق سراحه أنشأ بفرنسا الحركة
الديمقراطية بالجزائر .إلتحق نهائيا بالجزائر بتاريخ  29سبتمبر  .1990ت ـ ـ ـ ـ ــوفي في الجزائر
يوم  11ابريل .2012

